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B7-0000/2013

Usnesení Evropského parlamentu o Zelené infrastruktuře – zlepšování přírodního 
kapitálu Evropy
(2013/2663(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na sedmý akční program pro životní prostředí,

– s ohledem na sdělení Evropské komise nazvané Zelená infrastruktura – zlepšování 
přírodního kapitálu Evropy (COM (2013)249),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020)1,

– s ohledem na plán účinného využívání zdrojů (COM(2011)571)2,

– s ohledem na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 
(COM(2011)244)3,  

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně volně žijících ptáků 
COM(2009)0129,

– s ohledem na směrnici Rady o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS),

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro životní prostředí z června 2011 a ze dne 
17. prosince 2012 (bod 14),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 na téma „Naše životní pojistka, náš 
přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“4 (bod 50),

–  s ohledem na studii o ekonomické stránce ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– s ohledem na otázku položenou Komisi na téma „Zelená infrastruktura – zlepšování 
přírodního kapitálu Evropy“ (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je třeba řešit úbytek biologické rozmanitosti a zhoršení stavu našich 
                                               
1 Úř. věst. C 88, 19.3.2011
2 Úř. věst. C 37, 10.2.2012
3 Úř. věst. C 264, 8.9.2011
4 P7_TA-PROV(2012)0146 ze dne 20.4.2012
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ekosystémů, aby bylo možné zajistit trvalé poskytování služeb ekosystému a ochranu 
přírodního kapitálu pro současné i budoucí generace;

B. vzhledem k tomu, že zelená infrastruktura přispívá k tomu, aby příroda mohla rozvinout 
plný potenciál služeb ekosystému, které může společnosti poskytnout;

C. vzhledem k tomu, že je třeba řešit úbytek biologické rozmanitosti, aby bylo možné 
ochránit přírodní kapitál pro současnou i budoucí generaci;

D. vzhledem k tomu, že antropogenní tlak ohrožuje biologickou rozmanitost a integritu 
ekosystémů v Evropské unii, především v důsledku tříštění a ničení přírodních stanovišť;

E. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost a dobré životní podmínky lidských 
společností spolu úzce souvisejí;

F. vzhledem k tomu, že  tato propojenost a přírodní stanoviště jsou zásadní pro zachování 
vysoké úrovně biologické rozmanitosti;

G. vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že projekty zelené infrastruktury nabízejí 
výbornou příležitost k propojení přírody se životním prostředím člověka, včetně 
městského prostředí, kde žije stále větší část populace;

H. vzhledem k tomu, že by zúčastněné strany měly mezi sebou sdílet informace, jak vytvářet, 
chránit a vylepšovat zelenou infrastrukturu v krajině, a že by tyto informace měly být 
zveřejňovány;

I. vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že projekty zaměřené na plánování a rozvoj 
infrastruktury patří mezi klíčové fáze, během kterých je nutné zajistit začlenění 
ekologických a společenských potřeb, a to jak v městském, tak venkovském prostředí;

J. vzhledem k tomu, že projekty infrastruktury spolufinancované ze strany EU by se měly 
zaměřovat na zelenou infrastrukturu, na zapojení prvků zelené infrastruktury a na zmírnění 
jejích dopadů na existující ekosystémy a jejich služby;

Obecné poznámky

1. vítá sdělení Komise o zelené infrastruktuře a její záměr aktivně se věnovat cílům 
vytyčeným v tomto sdělení;

2. uznává, že zelená infrastruktura má klíčový význam pro efektivní ochranu evropského 
přírodního kapitálu;

3. zdůrazňuje, že zelená infrastruktura může přispět ke splnění cílů Unie týkajících se růstu 
a zaměstnanosti v rámci strategie EU 2020; 

4. vítá inovativní přístup zelené infrastruktury, která nabízí efektivnost nákladů 
prostřednictvím četných výhod a řešení, která mohou uvést v soulad environmentální, 
sociální a hospodářské cíle; 
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5. Začlenění do různých oblastí politiky

6. zdůrazňuje, že je třeba začlenit zelenou infrastrukturu do všech odvětvových politik EU:

7. poukazuje na to, že zelená infrastruktura může hrát důležitou roli ve městech, kde žije 
v současné době stále větší část populace, neboť může přispět k poskytování služeb, 
jakými jsou například čistý vzduch, zmírňování místního „efektu tepelných ostrovů“, 
rekreační oblasti, prevence před povodněmi, obnovení hladin podzemních vod, obnovení 
či zachování biologické rozmanitosti a obecně zlepšení kvality života;

8. zdůrazňuje přínos, který má zelená infrastruktura jako podpůrný prvek pro síť NATURA 
2000 díky tomu, že usiluje o podporu soudržnosti a odolnosti této sítě, která poskytuje 
služby ekosystému odhadované na několik stovek miliard ročně, čímž přispívá 
k zachování klíčových druhů a stanovišť v evropské přírodě;

9. zastává názor, že v oblasti územního plánování a využití území je třeba zajistit, aby měly 
výhody plynoucí z infrastruktury a z ekosystémů stejnou váhu, a že musí být nalezena 
synergie mezi skutečným záměrem výstavby infrastruktury, jejími skutečnými 
dlouhodobými přínosy pro společnost, legitimním ekosystémem a přímo souvisejícími 
problémy s biologickou rozmanitostí;  naléhavě vyzývá členské státy, aby začlenily otázky 
týkající se zelené infrastruktury do územního plánování a stanovily je jako svou prioritu, 
a vybízí Komisi, aby podpořila poradenství a referenční srovnávání v této oblasti s cílem 
zajistit, aby se zelená infrastruktura stala běžnou součástí územního plánování a rozvoje;

10. vybízí Komisi a členské státy, aby podle potřeby využívaly nástroje a opatření, jež jsou 
součástí společné zemědělské politiky, k propagaci zelené infrastruktury, a zajistily tak 
poskytování široké škály služeb ekosystému a ochranu přírodních procesů ve venkovských 
oblastech;

11. vyzdvihuje pozitivní účinky, které má zelená infrastruktura na zmírňování změny klimatu 
díky svému příznivému vlivu na zásoby uhlíku a na bilanci skleníkových plynů a také díky 
tomu, že zlepšuje přizpůsobování se změně klimatu, čímž přispívá k provádění politiky 
EU v oblasti klimatu;

12. upozorňuje na skutečnost, že díky vytváření a obnově zelené infrastruktury, jejíž součástí 
jsou například přírodní záplavové oblasti, zalesněné oblasti či mokřiny, dochází rovněž ke 
snižování rizik spojených s přírodními katastrofami a ke zvyšování odolnosti vůči nim, ale 
i k lepší adaptaci na změnu klimatu; 

13. zdůrazňuje, že je do této politické oblasti třeba plně zapojit odvětví lesnictví s cílem 
podpořit četné výhody, které vedle produkce dřeva a biomasy poskytuje udržitelné 
obhospodařování lesů a lesnictví nezasahující do přírodních procesů, a s cílem obnovit 
narušené či již zaniklé zalesněné oblasti;

14. vítá iniciativu na podporu zelené infrastruktury jako nástroje, který přispívá ke správnému 
uplatňování evropských právních předpisů týkajících se pitné a podzemní vody; 

15. zdůrazňuje význam využívání nástrojů politiky soudržnosti, a to především v oblasti 
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financování zelené infrastruktury měst;

16. zdůrazňuje, že je třeba začlenit zelenou infrastrukturu do operačních programů fungujících 
v rámci finančních nástrojů ES na období 2014–2020; 

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby na základě svého sdělení včas, tedy do konce roku 2013, 
dokončila podpůrný poradenský materiál, a umožnila tak zlepšit porozumění zelené 
infrastruktuře a její propagaci v příslušných oblastech politiky a zajistit možnosti 
financování prostřednictvím operačních programů; 

Rozvoj strategie pro zelenou infrastrukturu

18. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit účast soukromého sektoru na investicích do zelené 
infrastruktury, a vyzývá Komisi a EIB, aby urychleně zřídily a uvedly do provozu systém 
financování, včetně inovativních mechanismů financování, a podpořily tak investice do 
zelené infrastruktury a jiných projektů spojených s přírodním kapitálem, a zároveň aby 
posoudily možnost skutečné a dlouhodobé podpory pro funkce ekosystému; upozorňuje na 
to, že bude třeba hledat další zdroje financování na místní, regionální a státní úrovni;

19. je přesvědčen, že rozvíjení zelené infrastruktury musí být založeno na spolehlivých 
údajích a podrobných znalostech, aby došlo k upřednostňování projektů, které jsou 
z ekologického hlediska nejužitečnější, a vybízí Komisi, aby zajistila, že získané údaje, 
a to především údaje využívané k plánování projektů spolufinancovaných ze strany EU, 
budou jasné, konzistentní a koordinované; 

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby podle potřeby propagovala vzdělávací projekty v této oblasti 
a podporovala výměnu informací a osvědčených postupů; upozorňuje, že rozvoj zelené 
infrastruktury usnadňují schopnosti a vzdělání zaměstnanců, kteří jsou schopni uplatňovat 
tento inovativní přístup a náležitě si vážit výhod poskytovaných ekosystémy, především 
v oblasti dodávky a čištění vody, odpadu, stavebnictví, zvládání katastrof, zemědělství, 
cestovního ruchu a zdraví; 

21. zastává názor, že začlenění zelené infrastruktury do všech oblastí politiky je zásadní 
podmínkou, bez které není možné vést důvěryhodnou politiku v této oblasti;

22. souhlasí s rozvojem strategie spočívající v budování prioritních os pro projekty zelené 
infrastruktury v Evropě a zdůrazňuje, že jsou potřeba další přeshraniční a meziregionální 
strategie a projekty;

23. podporuje projekt TEN-G, který Komise zveřejnila ve svém sdělení, a vyzývá Komisi, aby 
splnila cíle v oblasti rozvoje tohoto projektu do roku 2015;

24. zdůrazňuje potenciál pro inovace v oblasti zelené infrastruktury a klíčovou úlohu, kterou 
mohou v této oblasti plnit malé a střední podniky; připomíná společné normy, certifikaci 
a systém označování, které podporují investice do zelené infrastruktury a vytvářejí 
potřebný prostor pro průkopníky;

25. očekává přezkum strategie EU týkající se biologické rozmanitosti v roce 2015, navazující 
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přezkum sdělení o zelené infrastruktuře v roce 2017 s cílem nadále zajišťovat zelenou 
infrastrukturu v souvisejících plánovaných investicích na úrovni EU a také přezkum 
v polovině období týkající se  souvisejících oblastí politiky (kontrola stavu reformy SZP, 
přezkum REGIO v polovině období atd.); 

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


